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PROJETO DE LEI N0!5  12022 

Institui o Dia da Policial Militar Feminina do 

Estado do Acre. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE 

FAÇO SABER que a Assembleia Legislativa do Estado do Acre decreta e eu 

sanciono a seguinte lei: 

Art. f Fica instituído o Dia da Policial Militar Feminina do Estado do Acre, a ser 

comemorado anualmente no dia 06 de Outubro. 

Art. r Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Saia das Sessões Deputado Francisco Cartaxo 

Rio Branco/Acre, 07 de Março de 2022 
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DEPUTADO ESTADUAL 

JUSTIFICATIVA 

A Polícia Militar do Estado do Acre é uma das instituições mais antigas da estrutura 

pública. Apresenta como objetivo a manutenção da ordem por meio de policiamento 

ostensivo, a fim de prevenir e reprimir a ocorrência de delitos, dentre outras atividades, 

como a educação de crianças e adolescentes, pelo Programa de Resistência às Drogas 

(Proerd), por exemplo. 

No ano de 1985 ingressaram nas fileiras da corporação as primeiras seis mulheres 

da história da Polícia Militar do Acre: as alunas-sargento Margarete de Oliveira, Maria 

Aniceta Nunes, Débora Morais, Maria Ozenir Justo, Maria Luíza Gomes e Miscilene Neri. 

No início, o trabalho das policiais era mais voltado para os menores de idade, 

mulheres e idosos, uma função mais próxima da assistência social. 

Até a segunda metade da década de 1990, as mulheres ocupavam um quadro 

diferente dos homens, só havia previsão de chegar até o posto de capitã, ainda que 

concluindo o mesmo curso de formação masculino. 

A partir da criação da Companhia de Polida Militar Feminina essa realidade foi 

alterada, com emprego das mulheres em algumas atividades operacionais. Em 1998, com 

a unificação dos quadros (masculino e feminino), as mulheres foram empregadas nos mais 

variados tipos de policiamento, atuando em todos os batalhões, podendo chegar até o mais 

alto posto da corporação; o de coronel. 

A inserção das mulheres na Polícia Militar traz a sensação da polícia de 

aproximação, de ampliação e especialização. Um olhar mais humano lançado sobre as 

situações do dia a dia, mas que não se confunde com tolerância a erros ou a fraqueza, pelo 

contrário. 

Essas mudanças valorizam a inteligência, inovação e a capacidade de resolver 

conflitos com excelência, qualidades encontradas naturalmente na natureza da mulher. 

Nesse sentido, pela grande relevância do assunto tratado nesta proposição, conto 

com o apoio dos nobres pares para aprovação deste projeto de lei com o objetivo de 

instituir o dia 06 de Outubro o Dia da Policial Militar Feminina do Estado do Acre. 

Sala das Sessões Deputado Francisco Cartaxo 
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